
 
 

TRACKS 

00 Ácido Fel - Al Diaz 

01 Eu Não Existo Sem Você - Lara Kimberlly e Lugh 

02 Ghost Girl From Ipanema - OBMJ 

03 O Amor Em Paz - Mind Movies 

04 Trill Wave (Feat Daniel & Luiza Jobim) - Kojack's 

05 Berimbau- Daniel MM 

06 Tristeza E Solidão - Projeto Quatropata 

07 Canto de Ossanha (M.RUX REMIX) 

08 Dança Dos Orixás - Raul Misturada 

09 Cotidiano #2 - Nosso Querido Figueiredo 

10 Um Homem Chamado Alfredo - Tiago Malta 

11 Onde Anda Você - Tribo Brasil 

12 O Velho E A Flor- Maria Juliana 

13 Para Viver De Um Grande Amor (Kill The Bass Remix) 

14 A Tonga Da Mironga Do Kabuletê - MC Bérro D'Água 

15 O Pato (Vinicius De Moraes Cover) - Caetano Eduardo 

16 Marimbondo - Coelhinho Felpudo 

17 Aquarela - Xarles Xavier 

18 A Arca (Tunada) Do Noé (Selector) - DJ MixXxuruca 

19 Techneira Da Fidelidade - Akminarrah 

20 Soneto De Separação - V00D00 L0V3 

21 Poética - Aparelhagem Malk Espanca 

22 Morte - Misantropskia 

23 Swollen Members (Heart) Vs Vinicius De Moraes (Berimbau) - Otodmix  

 



 
 

ELENCO 

 

Akminarrah: https://soundcloud.com/akminarrah 

 

Al Diaz: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=2145868 

Contato: aldiazrock@gmail.com 

 

Aparelhagem Malk Espanca: Este projeto mistura poesia com os ritmos eletrônicos; versos 

ácidos e rimas rápidas são aglutinadas a produções digitais, caminhando desde a leveza de um 

Trip-Hop até a fúria do Miami Bass. É estimulo sonoro sem nomenclatura, mas feita pra 

confundir, pois enquanto seu corpo balança ao som, ele não sabe ao certo se vai bater cabeça 

ou se vai sair dançando e ao mesmo tempo vai se deixar levar por um ―arsenal de versos‖. 

 http://malkespanca.blogspot.com.br 

 

Coelhinho Felpudo: Projeto de música underground voltado para o público infantil, 

funcionando como uma introdução para sonoridades mais alternativas para os pequenos. 

Formação: Coelhinho Felpudo (Vox e eletrônicos), Chippunk (Backing e Bateria) e tartaruga 

Truculenta (Eletronic Bass). 

http://bandasdegaragem.uol.com.br/banda/coelhinhofelpudo/ 

 

DJ MixXxuruca: Com bastante versatilidade na arte do remix, mesclando brasilidade, anarquia 

e art-noise para ser transportado para os quintais mais selvagens da galáxia. Dance ou morra 

tentando. 

http://djmixxxuruca.blogspot.com.br 
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Daniel MM: Depois de desvendar uma antiga tumba Maia, Daniel adquiriu incríveis poderes da 

dislexia, a partir de então suas respostas precisam durar o mínimo necessário para uma 

transladação de saturno, por causa dessa relação o alinhamento com Antares, também lhe 

atribuiu a capacidade de tocar viola, mas somente nas horas vagas e durante a Lua cheia, suas 

pupilas dilatas enxergam apenas a cor azul, quando está com sono também consegue ver o 

vermelho, trava uma luta incessante contra os teóricos do século XVIII, transformando a vida 

deles em um inferno sem fim, toda vez que utiliza seu manto do tempo, e mata-os sempre um 

segundo antes de suas mortes. 

https://soundcloud.com/daniel-marcos-martins 

 

︻╦╤─ KILL THE ß∆SS ─╤╦︻: Em busca de um selo, sucesso e dinheiro! Só o amor salva a 

musica... Projeto de musica eletrônica idealizado por "Lucas Ângelo Marim"  que vai do bom e 

velho House Music até sons mais noviços como o Trap Music 

https://soundcloud.com/imkillthebass 

 

KOJACK´S: DJ Gaucho de Global Bass e Neo Baile Funk, Produtor musical de sonoridades 

Frias, amante do grave que Faz doer o peito, experimental em diversos estilos musicais, Jovem 

e abaixo da média e artista fora do comum conceituado por ser diferente. 

 https://soundcloud.com/southkojackdj 

 

Lara e Lugh: O projeto ainda sem nome definido foi formado muito recentemente, inicio de 

novembro de 2013, quando os amigos Vinicius que é produtor musical e Lara Kimberlly que 

canta desde a infância resolveram juntar suas influencias, Cartola, Dolores Duran, Beatles, 

Deep Purple por parte do Vinicius e Taylor Swift, Tiê, Adriana Calcanhoto por parte da Lara 

para fazer um som diferente do que pessoas na sua faixa etária normalmente escutam. 
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Maria Juliana: É cantora e preparadora vocal. Atua na área de Cultura e Direitos Humanos. Já 

se apresentou em vários edições de projetos mostrando seu trabalho de cantora popular como 

Quintas Musicais, Semana Música em Performance, Festival de Música Paraibana, dentre 

outros. Ganhou o prêmio de Artista Revelação do MPB/SESC 2006, ano em que defendeu 

quatro músicas no festival, levando duas à final, das quais uma é de sua autoria em parceria 

com Michel Costa. Obteve projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura para gravação do 

CD ―Pétalas Vocais‖ o qual está em fase de gravação. Trabalhou como educadora do Centro 

Cultural Piollin onde ministrou a disciplina ―Musicalidade Aplicada ao Circo e Teatro‖ (2011) 

para crianças e adolescentes durante um ano.  

http://palcomp3.com/mariaju/ 

 

Misantropskia: Idealizado e concretizado no final de 2009 o projeto Misantropskia surgiu da 

iniciativa de criar texturas sonoras para utilização de poesias, entretanto havia muitos projetos 

de música experimental lançando seus trabalhos e alguns se formando para resultar no que 

vemos hoje. Tendo em mente uma sonoridade não convencional e tentando se aproximar ao 

máximo do Harshnoise foi trabalhado os sons com a utilização de guitarras, baixo, pedais 

analógicos e a gravação de ruídos extraídos dos mais variados objetos que utilizamos em 

nosso dia a dia, como liquidificadores. Sendo depois mixados e trabalhados com sintetizadores 

virtuais na criação dos sons.  

http://misantropskia.blogspot.com.br 

 

Mind Movies: Fruto de uma série de experimentos eletrônicos feitos pelo pernambucano Raoni 

Santos, o Mind Movies é o resultado da sistematização desse caos, que é permeado por 

camadas de sintetizadores ambientes, ruídos aleatórios e ecos de rock.  A proposta é a de 

fomentar a imaginação, memória, e qualquer outro tipo de ‗filme mental‘ por meio de música 

eletrônica, na combinação entre o ruído do clímax e o silêncio contemplativo contido nas 

pausas de cada faixa, clareando os caminhos a serem percorridos em muitos universos 

particulares.  

http://soundcloud.com/mindmovies 

http://www.facebook.com/mindmovies1 
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Mc Berro D'Água: RxAxPx Cru cortado de forma caótica, neurótica. Solto malandro gritando 

com microfone em punho, Mc de veia punk, que apavora os de batida perfeita, com seu 

horrorcore, com seu nerdcore. Roendo ossos como um cão sarnento (fedorento) numa esquina 

feia, suja. Suburbana... Rosnando por mais verde, por mais vida, por mais Cólera. Funk é Funk 

mesmo que seja PHUNK. Água mole em pedra dura, tanto BERRA (!!!) até que Fura. 

http://mcberrodagua.blogspot.com.br/ 

 

M.RUX: Projeto de Maart Roux AKA Die Maart fazendo a conexão entre Berlim e Salvador 

https://soundcloud.com/mrux 

 

Nosso Querido Figueiredo: "Em 2008, teve início o projeto Nosso Querido Figueiredo. Desde 

então, dezenas de álbuns caseiros foram gravados e distribuídos. 

http://nossoquerido.bandcamp.com 

 

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana 

Criada originalmente por Sergio Soffiatti e Felippe Pipeta, a Orquestra Brasileira de Música 

Jamaicana, carinhosamente apelidada de OBMJ, apresenta seu novo álbum, Volume II – O  

Baile Continua e segue mais do que nunca com sua missão: fazer dançar, divertir e trazer ao 

publico a música brasileira, tão rica e plural, embalada pelos ritmos jamaicanos. 

A OBMJ completa em 2013 cinco anos de existência e após shows, gravações, experiências e 

viagens por esse Brasil ganhamos maturidade, nosso objetivo fica cada vez mais claro e 

podemos dizer bem alto e em bom tom: ―O BAILE CONTINUA!‖ 

http://obmj.net 

 

OtoDMix:  http://www.4shared.com/u/0wbIre1d/OtoDM.html 
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Projeto Quatropata: O Quatropata é um projeto que começou a irromper da casca. Diante de 

um cenário local inóspito, cravado na hinterlândia carioca, fechado às produções autorais, um 

grupo de amigos auto-influentes dedicam longas horas semanais à produções musicais, onde 

decantam todas as experiências individuais até chegarem a um denominador mais ou menos 

comum. Em outros termos, trata-se de um reduzido grupo criativo no centro e uma camada 

flutuante de amigos músicos ao redor, experimentando algumas formações até chegar à atual 

— Cabana, Juca, Tatau e Mangia—, produzindo, gravando e mixando em casa à moda ―do it 

yourself‖ composições autorais. Vizinho das mais variadas matrizes estilísticas, o projeto 

Quatropata serve-se das mais diversas sonoridades contemporâneas e suas infinitas misturas 

para o cálculo de sua identidade, embora sinta-se influenciar mais por invocações materiais 

(climatizações, timbres, texturas etc) do que por configurações propriamente formais (gêneros 

musicais, refrões, ordem de arranjo etc.), se vale da riqueza de novas tecnologias de produção 

em apoio ao registro quente e indispensável dos instrumentos. 

https://soundcloud.com/cabana0/sets/projeto-quatropata 

https://www.facebook.com/quatropata 

 

Raul Misturada e Mazin Silva: Neste ano de 2013 Raul Misturada e Mazin Silva estão 

lançando o disco Quântico. O mesmo integra as diversas nuances artísticas existentes na 

música regionalista brasileira e da música experimental. Todo o conceito do álbum está 

embasado nestes quesitos e suas letras e histórias contam vivencias do cotidiano do povo 

brasileiro, da natureza e contos lúdicos, que mexem com a imaginação do ouvinte. A dupla 

compôs e arranjou todo o disco com canções inéditas voltadas para o violão e a viola caipira. 

www.raulmisturada.com 

www.mazinsilva.com.br 

 

Tiago Malta: Sou um Poeta carioca (suburbano quase caipira), que sei discotecar por goró (de 

bico seco não faço e por dinheiro não tem graça), multi-instrumentista (sem talento pra tocar 

qualquer instrumento, mas por muito esforço toca um monte), formado em Psicologia (gestalt-

terapeuta), com curso técnico de raios-X e percussão, mas que ganha vida como Gestor 

Ambiental e compondo trilhas sonoras para games. Além disso, sou budista (não-praticante), 

militante das Causas Piratas e (teoricamente) voluntário da cruz vermelha. Por último torcedor 

do Vasco da Gama, apenas pra tentar fingir ser normal, pelo fato de todo brasileiro ter de ter 

um time.  

http://cantinhodopoetafeliz.blogspot.com.br/2013/11/cantinho-do-poeta-feliz-volume-1.html 
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Tribo Brasil – Som Brasil da Raiz à Folha 

 A Tribo Brasil é uma das bandas de maior atuação no atual cenário cultural porto-alegrense. 

Trazendo consigo uma poética inspirada no cenário urbano, com críticas sociais, crônicas do 

cotidiano, e a preocupação com o meio ambiente. Com a proposta de pesquisa e prática da 

Música Popular Brasileira. As influências musicais da banda variam de canções do começo do 

século XX aos mais contemporâneos sons e movimentos musicais. 

Formação: Gabriel Maciel (violão/voz), Eduardo Aresso (guitarra/voz), Luri Daniel Barbosa 

(baixo), Vinicius Ferrão (cavaco/bandolim), Gabriel Cabelo (percussão/voz), Lucas Dellazzana 

(bateria) e João Carlos (Trompete).  

Contato (51) 98106722 

www.bandatribobrasil.com.br 

 

V00D00 L0V3: Pois o Amor incomoda. Projeto que Mistura Música Romântica e camadas de 

ruídos na medida certa.  

http://bandasdegaragem.uol.com.br/banda/vooodoolove/ 

 

Xarles Xavier: é compositor inquieto. Sempre criando, desenvolvendo idéias e melodias. Ainda 

na adolescência na década de noventa, influenciado por bandas de Rock Alternativo da época 

como Smashing Punpkins, Radiohead e The Cramberries já contabilizava uma quantidade 

considerável de composições. Tudo devidamente registrado em fitas K7, através de um 

gravador portátil, muito comum na época. Faltava uma válvula de escape para tantas idéias. E 

como era de se esperar: veio a primeira banda. A Ágnata surgia no final da mesma década e, 

em muito pouco tempo, já respondia pelo nome Incrível Mart.  A MPB e outras vertentes 

passavam a figurar no hall de influências do compositor. E a pegada Rock, presente na forma 

inconfundível de tocar o violão, continuava a dar o tom da obra de Xarles Xavier. 

Após um longo período de ensaios e experiências musicais com o músico e produtor 

Rafael A. O compositor apresenta novas composições e versões de canções consagradas que 

representam o seu vasto leque de influências. O Projeto Mosquitos foi lançado no final do ano 

passado e vai muito bem no mundo virtual. Como dissemos 2013 promete! 

 https://www.facebook.com/xarlesxavier.oficial 

Xarles Xavier é artista Latitude Zero Prod. 

Shows & Press: latitudezeroprod@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

Curadoria: Tiago Malta (https://twitter.com/otiagom) 

Logo e Arte Final: Felipe Manhães (http://www.flickr.com/photos/filmanhaes/) 

Capa: Daniel MM (https://twitter.com/Danielviola) 

Ilustrações: Gabriela Boechat (http://gabrielaboechat.blogspot.com.br) 
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Organizado pela Na Cara e Coragem produções artísticas. 

 

Email: nacaraecoragem@yahoo.com.br 

https://twitter.com/nacaraecoragem 

http://nacaraecoragem.blogspot.com.br/ 

http://www.facebook.com/pages/Na-Cara-e-Coragem-produções/158358960842810 

mailto:nacaraecoragem@yahoo.com.br
https://twitter.com/nacaraecoragem
http://nacaraecoragem.blogspot.com.br/
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